Maj czerwiec 2019
W tym numerze:
- Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Sukcesy naszych uczniów w różnych konkursach:
* Julia Sobczyk Vb
* Oliwia Klamka Va
* Iga Mścichowska i Tomasz Mikielka Vb
* Nikola Barańska, Magdalena Figlus – Vb i Mikołaj Szykowiec- IVb
- II Festiwal Kultury Polskiej z Hiszpanią w tle
- Spotkanie autorskie z Krzysztofem Pławeckim
- Twórcy Lapbooków
- Wycieczki klasowe:
* do Warszawy – kl. VIb
* do Krasiejowa – kl. Ib
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Apel z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 – Maja
30 kwietnia krótkim apelem uczniowie naszej szkoły uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 – Maja. Uczennice z klasy Vb przypomniały najważniejsze treści historyczne związane
z uchwaloną 3 maja 1791 roku ustawą. Konstytucja, choć obowiązywała zaledwie kilkanaście
miesięcy, stała się symbolem wielkiej siły narodu, o której to sile my, współcześni Polacy,
musimy pamiętać. Bo jak powtarzał Jan Paweł II: „Tracąc pamięć, gubimy swoją tożsamość
i wyrzekamy się cząstki samych siebie, być może tej najcenniejszej, bez której przestajemy
rozumieć otaczający nas świat.” Na apelu wspomniano również o dwóch innych datach
i świętach: o przypadającym 2 maja Święcie Flagi oraz o 15 rocznicy przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej.
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Kolejny sukces Julii Sobczyk
w ogólnopolskim konkursie literackim
Serdecznie gratulujemy Julii Sobczyk uczennicy
klasy Vb zwycięstwa w IV Ogólnopolskim
Konkursie Literacko - Plastycznym: „Piórem
i Pędzlem”

zorganizowanym

Podstawową

im.

Stefana

przez

Szkołę

Żeromskiego

w Nałęczowie.
Spośród 107 nadesłanych na konkurs wierszy
z blisko 50 szkół z całego kraju wybrano 10
najlepszych prac przyznając tym samym dziesięć
równorzędnych nagród. Wśród nagrodzonych
znalazła się nasza uczennica, z czego ogromnie
się cieszymy. Motto tegorocznego konkursu
brzmiało: „Na krańcu świata”.
Poniżej zamieszczamy wiersz naszej laureatki:
„Na krańcu świata"
Na krańcu świata, gdzie słońce kończy swój bieg,
a gwiazdy świecą innym blaskiem
Stoję wśród drzew otulona myślami, o tym co jest dalej
i czy jest jakieś dalej?!
Ludzie gdzieś biegną, zajęci swoimi sprawami,
W pośpiechu zdawkowe "cześć".
Tu czas wygląda inaczej, spokojniej
Jakby stanął w miejscu.
Pozwala pomyśleć i wsłuchać się w siebie, zauważyć najdrobniejsze ziarenko piasku.
I ta cisza , która ma swoją melodię,
Bicie serca wśród tej ciszy wydaje się orkiestrą.
Chciałabym tak zostać na tym krańcu świata, gdzie odnalazłam siebie i swój mały świat.
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Sukces Oliwii Klamki w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim
Jak ująć za pomocą słowa siedem grzechów głównych? To na pewno wie Oliwia Klamka –
uczennica klasy Va Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach, która zdobyła wyróżnienie w
Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Siedem Grzechów Głównych”. Oliwia napisała wiersz
pt. „W sieci”. Organizatorem konkursu był Pałac Kultury Zagłębia, a sukces był tym większy,
że nadesłanych prac było aż 289!
Brawo Oliwia!!!
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Iga Mścichowska i Tomasz Mikielka
laureatami wojewódzkiego konkursu
literackiego
M
Uczniowie klasy Vb - Iga Mścichowska
i Tomasz Mikielka - mogą się pochwalić
wyjątkowym sukcesem. Oboje zostali
laureatami

wojewódzkiego

konkursu

literacko – plastycznego „Mój przyszły
zawód – zawodem przyszłości” org.
przez

Śląskiego

Kuratora

Oświaty

w Katowicach. Zadaniem uczestników
konkursu było wykonanie komiksu
związanego z wybranym przez autora
pracy zawodem. Każda praca (składająca
się z 4 plansz) musiała uwzględniać m.
in.

wymagania

kwalifikacyjne

i

predyspozycje kandydata do wybranego
zawodu, warunki wykonywania pracy,
możliwości zatrudnienia i dalszego
kształcenia. Konkurs przebiegał w trzech
etapach: szkolny, rejonowy (na poziomie Delegatury w Kuratorium Oświaty) i wojewódzki, do
którego nasi uczniowie nie tylko się zakwalifikowali, ale zdobyli na tym etapie zaszczytne
miejsca: Iga - I miejsce , Tomasz – II miejsce. Gratulujemy! Warto dodać, iż w komiksach
zaprezentowali swoje przyszłe zawody: Iga – malarka, Tomasz – technik samochodowy.
Laureaci zostali zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród podczas II Festiwalu Zawodów,
które odbędzie się 12 czerwca w Koszęcinie.
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Wyróżnienia w Międzynarodowym
Konkursie “Kangur Matematyczny”
Z wielką przyjemnością informujemy, że Nikola Barańska i Magdalena Figlus z klasy Vb oraz
Mikołaj Szykowiec - uczeń klasy IVb otrzymali wyróżnienia w tegorocznej edycji konkursu
“Kangur Matematyczny".Gratulujemy zwycięzcom!
Konkurs odbywa się co roku i ma charakter jednorazowego testu. Ciekawostką jest fakt, że
konkurs ma charakter międzynarodowy i we wszystkich krajach jest współna data konkursu
oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów.
Konkurs Matematyczny "Kangur" wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany
w latach 80. przez wielkiej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallorana. W Europie
po raz pierwszy zorganizowano go w 1990 r. we Francji. Dwa lata później został
„przywieziony” z Paryża do Torunia przez dwóch matematyków z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika – dr. Pawła Jarka i dr. Mirosława Usckiego.
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II Festiwal Kultury Polskiej
z Hiszpanią w tle
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"- Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej
szkoły mieli wiele okazji, aby w tym dniu uśmiech im z buzi nie znikał.
Dopisała nam pogoda, humory i energia do sprawdzenia swoich sił w konkursach
przedmiotowych i zabawach sportowych.
Ten szczególny dzień ogłosiliśmy „Festiwalem kultury polskiej z Hiszpanią w tle”, a to
dlatego ,że w ramach projektu Erasmus+ współpracujemy z hiszpańska szkołą w Cubillas Del
Sil.
Z tej okazji dla dzieci z klas I - III przygotowano na sali gimnastycznej konkurencje
sprawnościowe. Odbyły się zawody sportowe z udziałem przedstawicieli tych klas
wchodzących w skład drużyn. Zawody poprowadziła pani Agnieszka Wikarek a wszystkie
konkurencje oceniali pozostali nauczyciele pełniący rolę sędziów.
Z kolei uczniowie klas IV-VII zmagali się
z zadaniami z matematyki, historii, języka
angielskiego angielskiego, języka polskiego,
a także brali udział w zawodach sportowych.
Trzyosobowe drużyny wykonywały plakaty ,
których tematem była hiszpańska przyroda.
Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili,
a zwycięzców

turnieju

czekała

słodka

niespodzianka.
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Spotkanie autorskie z pisarzem
Krzysztofem Pławeckim
6 czerwca br. uczniowie klas piątych uczestniczyli w bardzo ciekawych warsztatach literackich
z młodym pisarzem i wydawcą Krzysztofem Pławeckim. W niezwykle interesujący sposób
pisarz opowiadał o tym, jak tworzył swoją pierwszą i jak na razie jedyną książkę. Nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ten młody człowiek (student prawa) nie tylko napisał
rytmicznym wierszem (16 -zgłoskowcem) pełną humoru książkę, ale też sam ją wydał, tworzył
szatę graficzną , a obecnie promuje i sprzedaje podczas spotkań autorskich goszcząc w różnych
miejscach. Tym razem odwiedził Gminną Bibliotekę Publiczną w Psarach, gdzie piątoklasiści
naszej szkoły mieli okazję wysłuchać fragmentów tej zabawnej opowieści o pewnym królu
Janie, którego historia odmieniła losy całego królestwa. Poznali też tajniki warsztatu pracy
pisarza, a na zakończenie spotkania każdy z uczestników ustawił się w kolejce po autograf.
Jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem książki, informujemy, że opowieść „Niekrólewska
wyprawa” nie jest dostępna w księgarniach, można ją nabyć na spotkaniach autorskich
z pisarzem lub poprzez internetową stronę autora. W bibliotece w Psarach znajduje się kilka
egzemplarzy, które można wypożyczyć.
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„Lapbook”, czyli „książka na kolanie
Zamykamy wszystkie sekrety książki w lapbooku" - to temat lekcji języka polskiego
podsumowującej

lekturę

dla

klasy

VI

pt.

"Felix,

Net

i

Nika"

„Lapbook”, czyli „książka na kolanie” to interaktywna teczka lub rozkładana książka, w której
znajduje się wszystko, co wiąże się z danym tematem. Może zawierać dowolną ilość
schowków, kieszonek, karteczek, zakładek, mapek i rysunków. Im bardziej pomysłowo, tym
lepiej!
A oto klasa VIa pracująca nad swoimi pierwszymi lapbookami.
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Wycieczka klasowa do Warszawy
W dniach 21- 22 maja 2019 r uczniowie klasy VI b byli na wycieczce w Warszawie. Wycieczka
była swoistym połączeniem historii z nowoczesnością. Pierwszego dnia uczniowie zwiedzali
m.in. Stare Miasto, Zamek Królewski, Katedrę św. Jana, Łazienki Królewskie, gdzie dzięki
ciekawym informacjom przewodnika mieli okazję zgłębić wiedzę z lekcji historii.
Zwieńczeniem dnia był wjazd na taras
widokowy Pałacu Kultury i Nauki.
Drugiego

dnia

młodzież

Stadion

Narodowy.

zwiedziła

Niewątpliwą

atrakcję stanowił pobyt w Centrum
Nauki Kopernik, gdzie można rozwijać
swoją

wiedzę

przeprowadzając

i

umiejętności

doświadczenia

na

interaktywnych wystawach. Wycieczka
wzmocniła integrację klasy.
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Wycieczka klasowa do Krasiejowa
W czwartek 30 maja kl. I b była na wycieczce w Juraparku w Krasiejowie. Celem wycieczki
było poznanie prehistorycznego świata dinozaurów. Park zwiedzaliśmy zaczynając od
niezwykłej atrakcji, jaką jest ,,tunel
czasu”.
Wszystkie dzieci zostały zaproszone na
pokład kapsuły czasu, która zabrała nas
w

niezwykłą,

poprzez

interaktywną

dzieje

naszej

podróż
planety.

Przyglądaliśmy się narodzinom Ziemi,
powstaniu

atmosfery

i pierwszym

formom życia. Po pełnej wrażeń podróży
w Tunelu Czasu udaliśmy się na spacer
ścieżką edukacyjną, która mierzy sobie
1500

metrów.

wycieczki
Paleontologiczny,

Następnym
był
który

etapem
Pawilon

zabezpiecza

największe w Europie skamieniałości
płazów i gadów, które oglądaliśmy przez
szklaną podłogę. Trasę zwiedzania zakończyliśmy wizytą w Oceanarium, w miejscu, w którym
głębia oceanu przenika się z głębią trójwymiarowego przekazu.
Jurapark zaoferował nam także niezwykły plac zabaw. Z wycieczki wszyscy wrócili bardzo
zadowoleni.
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Drodzy Uczniowie!
Wakacji nadszedł czas
Wiele przygód czeka nas !

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
- Julia Jonak
- Karolina Flak
- Damian Wylon
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